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«Γνωμοδότηση επί της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης 
παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου 
με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και 
θερμικής ενέργειας ισχύος 499,00 Kw της  
εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ Κ. 
– ΣΑΓΚΟΒΙΤΣ Α. Ο.Ε.» που πρόκειται να 
εγκατασταθεί στο αριθ. 536 αγροτεμάχιο του 
αγροκτήματος Νιγρίτας του Δήμου 
Βισαλτίας ΠΕ Σερρών (ανήκει στην 
υποκατηγορία Α2).» 

 
 

Αριθμ. Συνεδρίασης 15η/08-12-2021 
Αριθμ. Απόφασης:  128  / 2021 
         Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 08 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:30 συνήλθαν 

σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 

Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αρ. πρ. οικ. 784102(957)/03-12-2021 

έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της 

Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 03-12-2021 σε όλα τα μέλη, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε 

συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55/11-3-2020 τ. Α). 
                Από τα δεκατέσσερα (14) μέλη της Επιτροπής  Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 

Αγροτικής Οικονομίας παραβρέθηκαν έντεκα (11) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό:   
                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος      1.Γιαννούλης Χρήστος -Τακτικό μέλος 
2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος             2.  Τζιουβάρας Χρήστος-Τακτικό μέλος 

      3.   Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος             3. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτικό μέλος 
4  .Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

5.  Μαλλιαράς Αθανάσιος-Τακτικό μέλος     

6.  Καριπίδης Δημήτριος-Τακτικό μέλος              

7.  Ζέρζης Πέτρος-Τακτικό μέλος          

8.  Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

    9.  Αγγελίδης  Θεόδωρος -Τακτικό μέλος  

 10. Δερμεντζοπούλου Μαρία-Τακτικό μέλος 
 

 

 11.   Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

   12 .  Θωμά Δήμητρα-Αναπληρωματικό μέλος  

                  Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας ΠΕ 

Διοικητικού-Οικονομικού. 
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ανέφερε ότι η συνεδρίαση της 

Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιείται «με 

τηλεδιάσκεψη», όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που ορίζει «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων 
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αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως 

συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις 

προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), 

είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια 

ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των 

θυρών».  

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της μελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης παραγωγής 

και εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής 

ενέργειας ισχύος 499,00 Kw της  εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ Κ. – 

ΣΑΓΚΟΒΙΤΣ Α. Ο.Ε.» που πρόκειται να εγκατασταθεί στο αριθ. 536 αγροτεμάχιο του 

αγροκτήματος Νιγρίτας του Δήμου Βισαλτίας ΠΕ Σερρών (ανήκει στην υποκατηγορία 

Α2)» και έδωσε το λόγο στον  κ. Μαλλιαρά Αθανάσιο, Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. 

Σερρών, o οποίoς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αρ. πρωτ. 639776(5414)/15-11-2021 εισήγηση 

του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Σερρών η οποία έχει ως εξής: 
ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ)/ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
1. Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010/τ.Α΄) με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Π.Δ. 133/23.12.2010 (ΦΕΚ 226/27.12.2010/τ.Α΄) με θέμα «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε μεταξύ άλλων με την αριθ. 81320+77909/1.12.2016 (ΦΕΚ 
4302/30.12.2016/τ.Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας» και ισχύει. 
3. Αριθμ. οικ.570607(7712)/12-09-2019 (ΦΕΚ 3475 Β/2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής  
Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη»».   
4. Αριθμ. οικ. 602161(8148)/2019 (ΦΕΚ 3745 Β/2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κ.Μ. «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».  
5. Η αριθμ. 688876(1208)/2019 (ΦΕΚ 4149 Β/2019) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Π.Κ.Μ. 
«Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
6. Ν. 1650/10.10.1986 (ΦΕΚ 160/16.10.1986/τ.Α΄) με θέμα «Για την προστασία του περιβάλλοντος», 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 
7. Ν. 3010/22.4.2002 (ΦΕΚ 91/25.4.2002/τ.Α΄) με θέμα «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 
97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες 
διατάξεις». 
8. Ν. 4014/20.9.2011 (ΦΕΚ 209/21.9.2011/τ.Α΄) με θέμα «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
9. Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 1649/45/14.1.2014 (ΦΕΚ 45/15.1.2014/τ.Β΄) με θέμα «Εξειδίκευση των διαδικασιών 
γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη 
δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ 
της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 
(ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), 
καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας». 
10. Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/07.05.2020) με θέμα «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». 
11. Αριθ. πρωτ. 94675(378)/3.3.2015 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με 
θέμα «Εισήγηση θεμάτων προς τα συλλογικά όργανα της Π.Κ.Μ.». 
12. Υ.Α. αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 (ΦΕΚ 2471/10.8.2016/τ.Β΄) με θέμα «Τροποποίηση και 
κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 
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4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
13. Υ.Α. αριθμ. οικ. 2307/26.1.2018 (ΦΕΚ 439/14.2.2018/τ.Β΄) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 
ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής ΄΄Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)΄΄, ως προς την 
κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης 
και 12ης Ομάδων». 
14. Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/06.08.2020 (ΦΕΚ 3291 Β΄/2020) «Τροποποίηση της 
υπ΄αριθ.ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 (Β΄2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)», ως προς την 
κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 10ης Ομάδας». 
15. Αριθ. πρωτ. 636407(770)/07.10.2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ» για το 
έργο «Κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό τη 
συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ισχύος 499,00 Kw» της  εταιρείας με την επωνυμία 
ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ Κ. – ΣΑΓΚΟΒΙΤΣ Α. Ο.Ε. στο αριθ. 536 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Νιγρίτας του Δήμου 
Βισαλτίας ΠΕ Σερρών, με το οποίο ζητήθηκε η εισήγηση της Υπηρεσίας μας.  
16. Αποδεικτικό ανάρτησης με ημερομηνία 14.10.2021, με το οποίο αναρτήσαμε στον πίνακα 
ανακοινώσεων την ανακοίνωση – πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που 
μας διαβιβάστηκε με το (15) σχετικό έγγραφο. 
17. Αριθ. πρωτ. οικ.658452(5579)/15.10.2021 έγγραφό μας, με το οποίο αποστείλαμε το (16) σχετικό 
αποδεικτικό ανάρτησης στο Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
18. Το γεγονός ότι η προθεσμία για την συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς 
και υπηρεσίες και των απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του περιεχομένου 
του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου του θέματος είναι από της 
08.10.2021 έως της 07.11.2021. 
19. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν στο τμήμα μας απόψεις και προτάσεις πολιτών και φορέων 
εκπροσώπησής τους επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
έργου του θέματος. 
3.ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης δεν έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του 
έργου. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σημείο 2 του 

παρόντος) και κατόπιν σχετικού εγγράφου ((15) σχετικό) του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Δ/νσης 
Διοίκησης Γ.Δ. Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ.Μ. για το έργο – δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, η 
εισήγησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως εξής : 

α..Η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και κανένας 
πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην Υπηρεσία μας για το περιεχόμενο της ΜΠΕ.  
β.Η Υπηρεσία εισηγείται θετικά για την έγκριση της ΜΠΕ του έργου υπό προϋποθέσεις, όπως αναλύονται 
παρακάτω.  

1. Υποβληθέντα στοιχεία 

Εξετάσθηκε το τεύχος της ΜΠΕ όπως αναρτήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό μητρώο (ΗΠΜ) με 
ΠΕΤ 2109621322 και όπως μας εστάλη με το ανωτέρω (15) σχετικό. 

2. Αντικείμενο της ΜΠΕ 

Σύμφωνα με την ΜΠΕ, η δραστηριότητα αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
(ΑΠΕ) και συγκεκριμένα με πρώτη ύλη την βιομάζα, σύμφωνα με τον ορισμό του ΥΠΕΚΑ (ζωικά απόβλητα, 
αγροτικά υπολείμματα και ενεργειακά φυτά, υπολείμματα γαλακτοβιομηχανίας, μονάδων βιοντήζελ, 
βιομηχανιών επεξεργασίας νωπών φρούτων και ελαιοτριβείων), για την παραγωγή του βιοαερίου και στη 
συνέχεια την καύση του για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 499 kWel. Το υπόλειμμα της πρώτης 
ύλης θα αποτελεί υποπροϊόν της μονάδας και θα δίνεται για εδαφοβελτιωτικό καλλιεργήσιμων εκτάσεων.  
Πρόκειται να εγκατασταθεί σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, στo εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο υπ’ αριθ. 536 του 
αγροκτήματος Νιγρίτας Δημοτικής Ενότητας Νιγρίτας του Δήμου Βισαλτίας της Π.Ε. Σερρών, συνολικού 
εμβαδού 10.972 τ.μ. 
3. Θέση 

Η υπό μελέτη μονάδα θα κατασκευαστεί στο υπ’ αριθ. 536 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Νιγρίτας, 
αναδασμού 1976-1977-1978.  
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Η θέση του έργου διοικητικά υπάγεται, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α), στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Δήμο Βισαλτίας, Δημοτική Ενότητα Νιγρίτας.  
Οι συντεταγμένες των κορυφών του γηπέδου στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87) 
είναι:  

Σημείο  Χ  Y  φ  λ  
1  458450.10  4529822.36  40° 55' 15.74''  23° 30' 29.94''  
2  458470.74  4529838.63  40° 55' 16.27''  23° 30' 30.81''  
3  458485.58  4529843.40  40° 55' 16.43''  23° 30' 31.45''  
4  458516.44  4529866.20  40° 55' 17.17''  23° 30' 32.76''  
5  458518.81  4529870.02  40° 55' 17.29''  23° 30' 32.86''  
6  458461.61  4529926.41  40° 55' 19.11''  23° 30' 30.40''  
7  458386.16  4529871.90  40° 55' 17.33''  23° 30' 27.19''  
8  458369.22  4529851.69  40° 55' 16.67''  23° 30' 26.47''  
9  458348.84  4529823.64  40° 55' 15.76''  23° 30' 25.61''  
10  458377.52  4529818.08  40° 55' 15.58''  23° 30' 26.83''  
11  458426.77  4529787.01  40° 55' 14.59''  23° 30' 28.95''  
12  458444.85  4529815.99  40° 55' 15.53''  23° 30' 29.71''  

Δεν γειτνιάζει με μεμονωμένες κατοικίες, οι δε πλησιέστερες κατοικημένες περιοχές –οικισμοί βρίσκονται σε 
απόσταση: 

o Οικισμός «Νιγρίτα» 817 μ. (Λοιποί οικισμοί βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση: οικισμός 
«Τερπνή» περίπου 1.500 μ., οικισμός «Ανθή» περίπου 2.000 μ.)  

4. Υφιστάμενη κατάσταση 

Η δραστηριότητα είναι νέα. Τo αγροτεμάχιο στo οποίo θα εγκατασταθεί η μονάδα είναι καλλιεργούμενη 
έκταση. 

Πρόκειται να εγκατασταθεί σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, στo εκτός σχεδίου αγροτεμάχιo υπ’ αριθ. 536 του 
αγροκτήματος Νιγρίτας Δημοτικής Ενότητας Νιγρίτας του Δήμου Βισαλτίας της Π.Ε. Σερρών, συνολικού 
εμβαδού 10.972 τ.μ. 
Η περιοχή χωροθέτησης του έργου μπορεί να θεωρηθεί ως προνομιακή επειδή βρίσκεται πλησίον 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και γεωργικών εκμεταλλεύσεων παραγωγής της πρώτης ύλης. Υπάρχουν 
επίσης οι απαραίτητες υποδομές (υφιστάμενοι δρόμοι πρόσβασης, δίκτυο ΔΕΗ). Ειδικότερα, η θέση του 
γηπέδου εγκατάστασης βρίσκεται σε περιοχή η οποία αποτελείται από γεωργικές καλλιεργούμενες εκτάσεις 
και κτηνοτροφικές μονάδες. Στην περιοχή υπάρχουν επίσης φωτοβολταϊκοί σταθμοί.   
Η πρόσβαση στο χώρο της μονάδας εξασφαλίζεται μέσω υφιστάμενου ασφαλτοστρωμένου δρόμου και 
αγροτικών χωματόδρομων. 
5.Μέγεθος και περιγραφή του έργου –Πρώτες ύλες –Παραγόμενα προϊόντα 

Η μονάδα, με αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών αποβλήτων και ενσιρωμάτων, θα παράγει βιοαέριο το 
οποίο θα καίγεται με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
Συγκεκριμένα, οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν υδαρή κόπρο βοοειδών 
(βουστασίων γαλακτοπαραγωγής και μόσχων πάχυνσης), φυτικό ενσίρωμα αραβοσίτου, ορό γάλακτος 
(τυρόγαλο). Ειδικότερα προβλέπεται να αξιοποιούνται ετησίως 31.107 τόνοι α΄ ύλης, εκ των οποίων 

 6.000 τόνοι ενσίρωμα αραβοσίτου,  

 23.107 τόνοι κτηνοτροφικά απόβλητα βοοειδών,  

 2.000 τόνοι ορό γάλακτος (τυρόγαλο) 
Εναλλακτικά, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της πρώτης ύλης, η μονάδα δύναται να λειτουργεί και με 
εναλλακτικό σενάριο λειτουργίας για τους ίδιους κωδικούς ΕΚΑ (υγρές κοπριές βοοειδών 23.107 tn/y ή 
63tn/d - φυτικό ενσίρωμα  5.550 tn/y ή 15,21 tn/d – ορός γάλακτος 2.000 tn/y ή 5,48 tn/d – στερεή κοπριά 
βοοειδών 1.094 tn/y ή 3 tn/d, με τους ίδιους κωδικούς ΕΚΑ).    
Όλες οι α’ ύλες είναι αμιγώς απόβλητα πλην της φυτικής α’ ύλης (ενσίρωμα καλαμποκιού) που αποτελείται 
από το σύνολο του φυτού εκ του οποίου κάποια τμήματα (στέλεχος, φύλλα) χαρακτηρίζονται ως απόβλητα 
σύμφωνα με Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) της Απόφασης 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/22- 12-2003) 
και συγκεκριμένα ως απόβλητα ιστών φυτών. Όμως, στη φυτική α’ ύλη (ενσίρωμα καλαμποκιού) δεν έχει 
μπει ο κωδικός ΕΚΑ 020103, που αφορά μόνο υπολείμματα καλλιεργειών, καθώς η φυτική πρώτη ύλη 
αποτελείται από το σύνολο του φυτού μαζί με τον καρπό και δεν θεωρείται απόβλητο. Συνολικά, οι α’ ύλες 
σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) της Απόφασης 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/22-12-
2003) κατατάσσονται ως εξής: 

 Το ενσίρωμα καλαμποκιού δεν κατατάσσεται στην κατηγορία 020103 «απόβλητα από τη 
γεωργία - απόβλητα ιστών φυτών» όπως περιγράφηκε παραπάνω.  
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 Η υδαρή κόπρος βοοειδών κατατάσσεται στην κατηγορία 020106 «περιττώματα, ούρα και 
κόπρανα ζώων (συμπεριλαμβάνεται και αλλοιωμένη χορτονομή), υγρά εκροής συλλεγέντα 
χωριστά και επεξεργαζόμενα εκτός σημείου παραγωγής»  

 Ο ορός γάλακτος (τυρόγαλο) κατατάσσεται στην κατηγορία 020501 «απόβλητα από τη 
βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων - υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία»  

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την παραγωγή του βιοαερίου, εκτός από τα οργανικά υπολείμματα 
και απόβλητα, είναι δυνατή και η χρήση ενσιρωμάτων φυτών και προβλέφθηκε και η κατάταξη της 
δραστηριότητας με την Απόφαση Αριθ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016), όπως ισχύει. 
Σημειώνεται ότι η χρήση των ενσιρωμάτων  αναφέρεται  στην παρ. γ του άρθρου 1 της Υ.Α.166640/2013 
(ΦΕΚ 554/Β) «Πρόσθετες υποχρεώσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και 
θερμικής ενέργειας με χρήση βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιομάζας» . 
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και εγκατάσταση των παρακάτω: 

- Σύστημα τροφοδοσίας  
- Δεξαμενή υποδοχής πρώτης ύλης  
- Δεξαμενή χώνευσης με σύστημα συλλογής βιοαερίου  
- Αντλιοστάσιο μονάδας εντός τεχνικού οικίσκου  
- Σύστημα σωληνώσεων για τη διακίνηση πρώτης ύλης/βιοαερίου  
- Σύστημα επεξεργασίας του αερίου  
- Μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ)  
- Υποσταθμός Μέσης Τάσης  
- Πυρσός (Καυστήρας φλόγας)  
- Σύστημα παστερίωσης  
- Μονάδα διαχωρισμού του χωνευμένου υπολείμματος  
- Λιμνοδεξαμενή αποθήκευσης χωνευμένου υπολείμματος  
- Οικίσκος – γραφείο  
Πέρα από τις παραπάνω κύριες εγκαταστάσεις της μονάδας θα υπάρχουν και άλλες υποστηρικτικές 
εγκαταστάσεις (κτίριο διοίκησης, περίφραξη, σήμανση-κατευθυντήριες και ενημερωτικές πινακίδες, γειώσεις, 
εσωτερική οδοποιία, πυρασφάλεια-πυροπροστασία). Για την κανονική λειτουργία της μονάδας προβλέπεται 
να απασχοληθούν δύο άτομα. Η λειτουργία της μονάδας θα πραγματοποιείται με την χρήση συστημάτων 
αυτόματου ελέγχου, ύπαρξη ανιχνευτών και ασφαλιστικών δικλείδων.  
Η μεταφορά των πρώτων υλών από τις συνεργαζόμενες κτηνοτροφικές μονάδες, θα γίνεται μέσω 
βυτιοφόρων φορτηγών. Εντός της μονάδας δεν θα πραγματοποιείται αποθήκευση (με εξαίρεση την 
παραμονή της υγρής πρώτης ύλης εντός της δεξαμενής υποδοχής) και η προμήθεια των αποβλήτων θα 
γίνεται αυθημερόν. Για την τροφοδοσία της στερεής πρώτης ύλης θα χρησιμοποιείται κατάλληλη χοάνη με 
σύστημα σπειροειδούς τροφοδότη. Οι στερεές πρώτες ύλες μπορούν να διοχετευθούν πλευρικά απευθείας 
μέσω ενός φορτωτή στο σύστημα τροφοδοσίας στερεής πρώτης ύλης και από εκεί θα μεταφέρονται μέσω 
κοχλία στη δεξαμενή χώνευσης. Το σύστημα τροφοδοσίας στερεής πρώτης ύλης με όγκο 40m3 της εταιρείας 
Fliegl θα τροφοδοτεί τη μονάδα παραγωγής βιοαερίου με στερεή πρώτη ύλη (ενσίρωμα). Το σύστημα θα είναι  
εξοπλισμένο με κάθετο σπειροειδή αναμίκτη με σκοπό την ομογενοποίηση της πρώτης ύλης η οποία με έναν 
σπειροειδή μεταφορέα μεταφέρεται από τη δεξαμενή τροφοδοσίας στην δεξαμενή χώνευσης. Η δεξαμενή 
υποδοχής υγρής πρώτης ύλης διαμέτρου 9m και ύψους 4m θα είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο 
σκυρόδεμα και θα διαθέτει ηλεκτρικό αναδευτήρα. Η πλήρωσή της θα γίνεται με βυτία. Ο αναερόβιος 
χωνευτήρας διαμέτρου 30m, ύψους 7,1m και συνολικού εκμεταλλεύσιμου όγκου περίπου 4.450m3 θα είναι 
κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνεχούς λειτουργίας, αεροστεγής, μονωμένος, 
θερμαινόμενος και εφοδιασμένος με διατάξεις ανάδευσης για τη διατήρηση της ομοιογένειας του μίγματος και 
τη βελτίωση της διαδικασίας μεθανογένεσης.  
Η ανάμειξη του μείγματος στερεών και υγρών α’ υλών θα επιτυγχάνεται με τους τέσσερις αναδευτήρες που 

Πρώτη ύλη  Ποσότητα 

(tn/έτος)  
Ποσότητα 

(tn/ημέρα)  
Κωδικός ΕΚΑ  

Ενσίρωμα αραβοσίτου 6.000  16,5 -  
Υδαρή κόπρος 

βοοειδών  
23.107  63,00  020106  

Ορός γάλακτος 

(Τυρόγαλο)  
2.000  5,48  020501  

Σύνολο πρώτων 

υλών  
31.107  84,98  

  

ΑΔΑ: ΨΓΗΘ7ΛΛ-ΗΘ0



 

 

θα διαθέτει ο χωνευτήρας και υπό τις αναερόβιες συνθήκες που θα επικρατούν εντός του, θα λαμβάνουν 
χώρα διάφορες διεργασίες και θα παράγεται το βιοαέριο (με περιεκτικότητα 56% σε μεθάνιο (CH4)) που θα 
εγκλωβίζεται στην οροφή των δεξαμενών (αεριοφυλάκιο διπλής μεμβράνης πολυαιθυλενίου (ΡΕ)). Το 
παραγόμενο βιοαέριο (συνολικής ποσότητας 1.990.834 m3/έτος) αποθειώνεται εντός των θόλων των 
δεξαμενών με τη μέθοδο της βιολογικής αποθείωσης (δι΄εγχύσεως μικρής ποσότητας αέρα στο άνω μέρος 
του εσωτερικού του αντιδραστήρα) και έπειτα μεταφέρεται από τις δεξαμενές χώνευσης στη μηχανή 
εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) συζευγμένη με ηλεκτρογεννήτρια για την παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος. Το 
παραγόμενο βιοαέριο πριν τη καύση του στη ΜΕΚ υφίσταται αφύγρανση και συμπίεση και σε περίπτωση 
κάποιας βλάβης ή ακατάλληλης ποιότητας βιοαερίου αυτό καίγεται στο πυρσό ασφαλείας. Μετά την 
αναερόβια χώνευση που διενεργείται στη δεξαμενή χώνευσης, το χωνεμένο υπόλειμμα παστεριώνεται (σε 
δεξαμενή παστερίωσης, σε θερμοκρασία 70 οC για 1 ώρα), διαχωρίζεται και αποθηκεύεται. Σύμφωνα με την 
ΜΠΕ, η μονάδα θα παράγει 28.791 τόνους/έτος χωνεμένο υπόλειμμα το οποίο θα διαχωρίζεται με 
διαχωριστή της εταιρείας Rota Guido σε 3.421 tn/y στερεού κλάσματος και 25.845 tn/y υγρού κλάσματος. Το 
υγρό κλάσμα θα αποθηκεύεται σε στεγανή δεξαμενή τύπου lagoon (λιμνοδεξαμενή) όγκου 6.500m3 η οποία 
θα διασφαλίζει αποθηκευτική ικανότητα τουλάχιστον 4 μηνών λειτουργίας και στη συνέχεια θα διοχετεύεται 
στους αγρούς της ευρύτερης περιοχής για λίπανση, ενώ το στερεό κλάσμα θα εναποτίθεται σε κατάλληλο 
χώρο αποθήκευσης με σκοπό τον ενσακισμό και την πώληση του.  
Το τελικό προϊόν της μονάδας είναι η ηλεκτρική ενέργεια η οποία υπολογίζεται ότι θα ανέρχεται σε 4.123.201 
KWh/έτος και θα διατίθεται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Θα παράγεται επίσης θερμική ενέργεια η οποία θα 
ανέρχεται σε 4.242.714 KWh/έτος. Ως δευτερεύον προϊόν της μονάδας είναι το υπόλειμμα της παραγωγικής 
διαδικασίας  ποσότητας 28.791 τόνοι/έτος το οποίο αποτελεί άριστο εδαφοβελτιωτικό για τις καλλιέργειες και 
θα διατίθεται σε αγρότες για φυσική λίπανση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων τους. Η διάθεση του 
υπολείμματος θα γίνεται σύμφωνα με τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και η ελάχιστη απαιτούμενη 
εδαφική έκταση για την διάθεση του υπολείμματος είναι 2.602 στρέμματα προκειμένου να αφομοιωθούν τα 
θρεπτικά συστατικά του (άζωτο, φώσφορος, κάλιο).  

 Επισήμανση: Να διορθωθούν οι τιμές των ποσοτήτων υγρού-στερεού κλάσματος ώστε το άθροισμα 
τους να συμφωνεί με την συνολική ποσότητα των 28.791tn/έτος. 

6.Κατάταξη της δραστηριότητας σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012), όπως έχει τροποποιηθεί 
με την Υ.Α. ΔΙΠΑ οικ.37674/16 (ΦΕΚ 2471/Β/2016), όπως ισχύει  

Η δραστηριότητα, καθώς τα επιμέρους έργα και δραστηριότητες, ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:  

• 4η Ομάδα - Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών - κατηγορία Α, υποκατηγορία Α2, Α/Α 11α 
«Εγκαταστάσεις επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου (εργασία 
R3)» ετήσιας παροχής αποβλήτων προς επεξεργασία Q = 25.107 tn/έτος < 100.000 tn/έτος  
• 10η Ομάδα – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - κατηγορία Α, υποκατηγορία Α2, Α/Α 6α 
«Ηλεκτροπαραγωγή με καύση βιοαερίου» ισχύος P = 0,499 ΜW < 10 MW  
• 10η Ομάδα – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  - κατηγορία Α, υποκατηγορία Α2, Α/Α 6β 
«Εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου, από μη επικίνδυνα απόβλητα (εργασία R3), προς 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας» με κατάταξη σύμφωνα με το Παράρτημα IV (4η Ομάδα)  
• 10η Ομάδα – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - κατηγορία Α, υποκατηγορία Α2, Α/Α 6γ 
«Εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, που χρησιμοποιούν 
ως πρώτη ύλη ενεργειακά φυτά και ενσιρώματα» ετήσιας παροχής πρώτης ύλης προς επεξεργασία 
Q = 6.000 tn/έτος < 150.000 tn/έτος  

Επίσης, σύμφωνα με το Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α΄/2010) δεν απαιτείται η έκδοση αδειών παραγωγής, 
εγκατάστασης και λειτουργίας για σταθμούς με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) 
MW (η εγκατεστημένη παραγωγική ηλεκτρική ισχύς του εν λόγω σταθμού ανέρχεται σε 499 kW). 

7.  Προστατευόμενες περιοχές 

Δεν βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (Natura, Εθνικό Πάρκο κλπ).  

Η θέση εγκατάστασης βρίσκεται εντός του Καταφυγίου Άγριας Ζωής Νιγρίτας – Τερπνής – Αγίας 
Παρασκευής (Απόφαση 6291/2006 (ΦΕΚ 1079 Β/08-08-2006) «Ίδρυση καταφυγίου άγριας ζωής Νιγρίτας – 
Τερπνής – Αγίας Παρασκευής Νομού Σερρών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας») όπου όμως δεν 
απαγορεύεται η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.    

8.  Χρήσεις γης 

 Στην περιοχή δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης από εγκεκριμένα ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ. 

 Το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε γη υψηλής παραγωγικότητας και συνορεύει δυτικά με ρέμα (χείμαρρος 
Χρυσορρόης). Μικρό τμήμα του αγροτεμαχίου βρίσκεται εντός περιοχής κατάκλυσης για περίοδο 
επαναφοράς Τ=50 έτη, όπως αυτή απεικονίζεται στους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας, για την 
οποία υπάρχει περιορισμός για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις και πιο συγκεκριμένα, εντός αυτής «..δεν 
επιτρέπεται η εγκατάσταση νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αξιοποίηση βιομάζας, 
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βιοαερίου ή βιορευστών.» (σύμφωνα με την αρ. ΥΠΕΝ/ΕΓΥ/41392/333/2018 (ΦΕΚ 2690/Β/18) 
Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 
Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11)», όπως τροποποιήθηκε με 
την απόφαση ΥΠΕΝ/ΕΓΥ/52135/348/2019 (ΑΔΑ 69ΛΠ4653Π8-25Ι) και ισχύει). Επομένως, η 
χωροθέτηση της μονάδας εντός του γεωτεμαχίου θα πρέπει να περιοριστεί εκτός του τμήματος που 
βρίσκεται εντός περιοχής κατάκλυσης για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη. Η χωροθέτηση τμήματος ή του 
συνόλου της μονάδας εντός του τμήματος αυτού απαγορεύεται. 

 Το αγροτεμάχιο βρίσκεται μεν σε γη υψηλής παραγωγικότητας, αλλά οι απαιτούμενες ποσότητες της 
πρώτης ύλης (μη επικίνδυνα απόβλητα) σύμφωνα με την ΜΠΕ  θα προέρχονται από αγροτικές και 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) 
χιλιομέτρων. 

9.  Πράξη Χαρακτηρισμού έκτασης από Δασαρχείο σύμφωνα με την ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β/2012) 

Δεν εμπίπτει σε δασική έκταση, σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση τoυ Πολιτικού Μηχανικού επί του 
τοπογραφικού διαγράμματος και τον αναρτημένο δασικό χάρτη της Π.Ε. Σερρών στον ειδικό διαδικτυακό 
τόπο της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. (https: //gis.ktimanet.gr). 
10. Οικονομικά στοιχεία του έργου ή της δραστηριότητας  

Το συνολικό ύψος της επένδυσης αναμένεται να κυμανθεί στο ποσό των 2.200.000 ευρώ. Τα ιδία κεφάλαια 
υπολογίζονται σε 660.000€ (30%), ενώ το υπόλοιπο ποσό 1.540.000 € (70%) θα καλυφθεί από τραπεζικό 
δανεισμό.  
11.  Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα  
Βόρεια από την εν λόγω δραστηριότητα, σε απόσταση περίπου 800 μ. και συγκεκριμένα στο αριθ. 353 
αγροτεμάχιο, λειτουργεί όμοια εγκατάσταση μεγαλύτερης δυναμικότητας «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας με καύση βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και 
ενσιρωμάτων» ισχύος 0,998 MW της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ-ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-
ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ-ΤΖΙΑΚΑΣ Α.Ε.» (δ.τ. ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Α.Ε.) η οποία επεκτείνεται σε όμορο 
αγροτεμάχιο και για την οποία έχει εκδοθεί και πρόσφατη Α.Ε.Π.Ο. για αύξηση δυναμικότητας στα 2,996 
Mw.  

Παρά το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή της Νιγρίτας έχει αδειοδοτηθεί μία επιπλέον μονάδα 
παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο, σύμφωνα με την ΜΠΕ η προμήθεια της πρώτης ύλης στη προτεινόμενη 
μονάδα δεν επηρεάζεται, καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει επάρκεια πρώτης ύλης (στη σελ.67 της 
ΜΠΕ αναφέρονται οι προμηθευτές-παραγωγοί της πρώτης ύλης της μονάδας του θέματος). Επιπλέον, σε 
ό,τι αφορά την επάρκεια των διαθέσιμων εκτάσεων για τη διάθεση του χωνεμένου υπολείμματος, η 
διαθέσιμη έκταση στον κάμπο της Νιγρίτας είναι τουλάχιστον 45.000 στρέμματα, κατά πολύ μεγαλύτερη από 
την απαιτούμενη για τη διάθεση του υπολείμματος των μονάδων αυτών και συνεπώς, η παράλληλη 
λειτουργία δύο (2) μονάδων βιοαερίου στη περιοχή δεν θα έχει αρνητικές συσσωρευτικές επιπτώσεις, 
αντιθέτως θα υπάρχει δυνατότητα για την διαχείριση επιπλέον αγροτικών αποβλήτων. 
Στην παρούσα φάση, στην ευρύτερη περιοχή του έργου δεν είναι υπό κατασκευή κάποιο άλλο παρόμοιο 
έργο/δραστηριότητα, ούτε έχει γνωστοποιηθεί κάποια μελλοντική κατασκευή άλλου έργου/δραστηριότητας. 

12. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Έργου  

Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου :  

5.1 Αέρια Απόβλητα. 

 Εκπομπή αέριων ρύπων (καυσαερίων) από τα μηχανήματα και τα οχήματα κατά την κατασκευή 
του έργου. 

 Εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνης) από τις εργασίες κατά την κατασκευή του έργου. 

 Εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνης) από την κίνηση των μηχανημάτων και των 
οχημάτων κατά την κατασκευή του έργου.  

 Κατά την καύση του βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας παράγονται αέριοι ρύποι 
(CO2, CO, NOx, κλπ) από τη λειτουργία της ΜΕΚ. H ΜΕΚ που θα χρησιμοποιηθεί στο σταθμό 
θα ενσωματώνει συστήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (πχ φίλτρο ενεργού άνθρακα) και θα 
διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για την ποιότητα των καυσαερίων της. Επίσης, για 
την ελαχιστοποίηση των αέριων αποβλήτων από την καύση του βιοαερίου, θα εφαρμόζονται 
διεργασίες καθαρισμού του παραγόμενου βιοαερίου (βιολογική αποθείωση με έγχυση αέρα, 
αφύγρανση-ξήρανση) πριν από την καύση του. Οι οριακές τιμές εκπομπών που δε θα πρέπει να 
υπερβαίνει η μονάδα καύσης του βιοαερίου αναφέρονται στην ενότητα 6.5.5 (σελ.114/228 της 
ΜΠΕ).  

5.2 Υγρά Απόβλητα. 
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  Λύματα εργαζομένων κατά την κατασκευή του έργου. 

  Κατά την λειτουργία του έργου τα υγρά απόβλητα που παράγονται είναι τα λύματα του προσωπικού 
36,5κ.μ./έτος τα οποία θα συλλέγονται σε στεγανό βόθρο και θα οδηγούνται σε εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων και τα υγρά έκπλυσης χώρων και οχημάτων/ εξοπλισμού 167,8κ.μ./έτος τα 
οποία θα συλλέγονται σε στεγανούς βόθρους και θα παραλαμβάνονται από ειδικά αδειοδοτημένες 
εταιρείες προς διαχείριση. 

 Επισήμανση: Η ποσότητα των υγρών πλύσης στην σελ. 56 και σελ.111 θα πρέπει να συμφωνεί 
με την ποσότητα νερού πλύσης στην σελ.51.   

   Λιπαντικά έλαια, καύσιμα, υδραυλικά υγρά κ.α. από τα μηχανήματα και τα οχήματα κατά την 
κατασκευή του έργου. 

  Κατά την λειτουργία του έργου, Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) που θα διαχειρίζονται 
σύμφωνα με τη νομοθεσία (συλλογή και διαχείριση από αδειοδοτημένη εταιρεία). 

 Η ιλύς που θα παράγεται μετά την αναερόβια χώνευση των πρώτων υλών είναι παραπροϊόν με 
εμπορική αξία καθώς θα χρησιμοποιείται μετά από διαχωρισμό ως εδαφοβελτιωτικό σε 
καλλιεργούμενες εκτάσεις. Η λίπανση αγρών με το χωνεμένο υπόλειμμα που εξέρχεται από τον 
βιοαντιδραστήρα μονάδας παραγωγής βιοαερίου με την τεχνολογία της αναερόβιας χώνευσης 
γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 142/2011/ΕΚ και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει 
στις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.145116/2011 περί επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων. 

5.3  Στερεά Απόβλητα. 

 Τα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν από τη λειτουργία της εγκατάστασης θα συλλέγονται 
και θα προωθούνται σε αδειοδοτημένες εταιρείες. Τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής 
διαδικασίας είναι ο απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θα 
αντικαθίσταται μετά από βλάβη ή το πέρας του χρόνου ζωής του και μέρος του μηχανολογικού 
εξοπλισμού. Θα υπάρχουν επίσης τα αστικού τύπου απορρίμματα του προσωπικού και υλικά 
συσκευασίας. Τα παραπάνω απόβλητα θα συλλέγονται ανά είδος και θα παραλαμβάνονται από 
ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες προς διαχείριση. 

   Κατά την κατασκευή του έργου, τα προϊόντα εκσκαφής που θα προκύψουν εκτιμώνται  σε 250 
κ.μ. και θα χρησιμοποιηθούν για επανεπίχωση και διαμόρφωση επιφανειών μέσα στο γήπεδο, 
ενώ τα πιθανά πλεονάζοντα υλικά (50 κ.μ.) θα διαχειριστούν από αδειοδοτημένη εταιρεία 
σύμφωνα με την νομοθεσία των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 
(ΑΕΚΚ).   

   Η ιλύς που θα παράγεται μετά την αναερόβια χώνευση των πρώτων υλών είναι παραπροϊόν με 
εμπορική αξία καθώς θα χρησιμοποιείται μετά από διαχωρισμό και ενσακισμό ως 
εδαφοβελτιωτικό σε καλλιεργούμενες εκτάσεις.  

5.4 Θόρυβος – Δονήσεις. 

  Τα μηχανήματα και τα οχήματα κατά την κατασκευή του έργου. 
   Κατά τη φάση λειτουργίας η στάθμη του θορύβου που θα προέρχεται από τη λειτουργία του 

μηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων της μονάδας δε θα υπερβαίνει τα 55 dB(A), 
μετρούμενη στα όρια του οικοπέδου. Θα εφαρμοστούν συστήματα μείωσης θορύβου (πχ 
αντικραδασμικές βάσεις, ηχομόνωση, στέγαση) ώστε ο θόρυβος από τη λειτουργία της 
δραστηριότητας να μη ξεπερνάει τα επιτρεπόμενα από τη νομοθεσία όρια.   

5.5 Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

 Δεν αναμένονται εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κατά τη λειτουργία του έργου. 
5.8  Ανάγκες Υδροδότησης. 

 Για την διαβροχή των χώρων εργασιών, των σωρών υλικών και των δρόμων κίνησης των 
μηχανημάτων και των οχημάτων για την μείωση της σκόνης κατά την κατασκευή του έργου. 

 Πόσιμο νερό για τις ανάγκες των εργαζομένων κατά την κατασκευή του έργου. 

 Κατά τη λειτουργία της μονάδας η ετήσια απαιτούμενη ποσότητα νερού ανέρχεται σε 205 m3 
(ανάγκες προσωπικού, πλύση χώρων της μονάδας, πλύση οχημάτων/ εξοπλισμού). 

Στη ΜΠΕ γίνεται εκτενής αναφορά στις εκτιμώμενες εκροές στερεών, υγρών και αέριων ρύπων, καθώς 
επίσης και στον τρόπο αντιμετώπισής τους. 

Μετά το πέρας της λειτουργίας του σταθμού θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποξήλωσης του εξοπλισμού 
και κατεδάφισης των κτιριακών εγκαταστάσεων και εξυγίανση του χώρου ώστε να επανέλθει στην αρχική του 
μορφή. Ο υφιστάμενος εξοπλισμός θα αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν και σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. Τα πλεονάζοντα υλικά θα συγκεντρωθούν και θα προωθηθούν για την ανάλογη διαχείριση 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία.  
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13. Διαδικασία δημοσιοποίησης 

Κατά την διαδικασία δημοσιοποίησης της ΜΠΕ, κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή 
αντιρρήσεις στην Υπηρεσία μας για το περιεχόμενο της ΜΠΕ. 

14. Οφέλη από την υλοποίηση του έργου: 

 Αύξηση του δυναμικού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ενίσχυση των τοπικών δικτύων. 
 Εκμετάλλευση μιας ανανεώσιμης πηγής ενέργειας.  
 Μείωση εκπομπών αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα. 
 Απεξάρτηση από εισαγόμενες συμβατικές πηγές ενέργειας. 
 Συνεισφορά στην επίτευξη εθνικών δεσμεύσεων σχετικά με την περεταίρω διείσδυση των ΑΠΕ στο 

ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. 
 Ορθολογική διαχείριση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων και υπολειμμάτων καλλιεργειών. 
15. Επισημάνσεις -προτεινόμενοι όροι για την νέα ΕΠΟ 

Το κείμενο της ΕΠΟ, το οποίο περιέχει τους περιβαλλοντικούς όρους, οριακές τιμές κλπ διαμορφώνεται από 
την αδειοδοτούσα αρχή, δηλαδή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.  
Η Υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την υλοποίηση του έργου, εφόσον τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που περιγράφονται στη ΜΠΕ και οι όροι & προϋποθέσεις που τίθενται 
από την ισχύουσα περιβαλλοντική Νομοθεσία. Επιπροσθέτως της κείμενης Νομοθεσίας, προτείνονται οι 
ακόλουθοι όροι & προϋποθέσεις ή/και επισημαίνονται τα παρακάτω σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη 
στην νέα ΕΠΟ:  

1. Να εφαρμοστεί με ακρίβεια η τεχνολογία που περιγράφεται στη ΜΠΕ και η διαχείριση των 
αποβλήτων (στερεών, υγρών και αερίων) να γίνεται ακριβώς όπως περιγράφεται στην ΜΠΕ και 
σύμφωνα με το προτεινόμενο στη ΜΠΕ (κεφάλαιο 11) σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης του 
έργου κατά τη φάση λειτουργίας. 

2. Ο φορέας του έργου οφείλει να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) που 
τηρείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://wrm.ypeka.gr) σύμφωνα με την 
ΚΥΑ αριθ.οικ.43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992Β΄) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Αποβλήτων…». 

3. Η μηχανή εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) να πληρεί τις προδιαγραφές εκπομπών που τίθενται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενσωματώνει κατάλληλα συστήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (π.χ. 
καταλύτες). Οι οριακές τιμές εκπομπών που δε θα πρέπει να υπερβαίνει η μονάδα καύσης του 
βιοαερίου αναφέρονται στην ενότητα 6.4.5. (σελ. 166/291 της ΜΠΕ). Η ΜΕΚ και ο λοιπός Η/Μ 
εξοπλισμός να συντηρούνται τακτικά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ώστε να 
εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους. Για κάθε εργασία συντήρησης να συμπληρώνεται και να 
υπογράφεται από το συντηρητή το αντίστοιχο φύλλο συντήρησης και να κρατείται στο αρχείο. 

4. Να τοποθετηθεί μόνιμο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης στοιχείων των προς απόρριψη 
στην ατμόσφαιρα εκπομπών αερίων ρύπων της μονάδας. Οι ρύποι και οι παράμετροι που θα 
πρέπει να μετρούνται συνεχώς είναι : T, O2, CO, CO2, NOx, SOx, P/Μ και να παρακολουθούνται 
και να καταγράφονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε σχετικό ημερολόγιο το οποίο να είναι 
διαθέσιμο προς κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Σε περίπτωση υπέρβασης των 
ορίων εκπομπών θα πρέπει άμεσα να διακόπτεται η λειτουργία της μονάδας και να γίνεται 
επανεκκίνησή της μετά τον εντοπισμό του προβλήματος και την πλήρη αποκατάστασή του. 

5. Έλεγχοι μέτρησης αερίων ρύπων της υπό μελέτη μονάδας να διενεργούνται από διαπιστευμένο 
εργαστήριο και κατόπιν υποβολής στην Υπηρεσία μας σχετικής καταγγελίας εντός ενός 
εικοσιτετραώρου από την υποβολή της. Η μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω θα συνεπάγεται την 
επιβολή διοικητικού προστίμου από την Υπηρεσία μας στον φορέα της υπό μελέτη μονάδας. 

6. Για την ελαχιστοποίηση των αέριων αποβλήτων από την καύση του βιοαερίου να εφαρμόζονται 
διεργασίες καθαρισμού του παραγόμενου βιοαερίου πριν από την καύση του. 

7. Να γίνει συστηματική προσπάθεια για την αξιοποίηση της παραγόμενης θερμότητας, ώστε να 
μειωθεί περαιτέρω και να εξαλειφθεί η απόρριψή της στο περιβάλλον. 

8. Να λαμβάνονται γενικά όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή έκλυσης τυχόν δυσοσμιών (π.χ. 
συστήματα απόσμησης, κάλυψη ανοιχτών αποθηκευτικών χώρων). 

9. Η μεταφορά των πρώτων υλών στην εγκατάσταση καθώς και η μεταφορά του υγρού χωνεμένου 
υπολείμματος για άρδευση/λίπανση καλλιεργειών θα γίνεται με ειδικής κατασκευής κλειστά βυτία 
από μεταφορείς που διαθέτουν τις αντίστοιχες άδειες μεταφοράς βάσει των σχετικών κωδικών ΕΚΑ. 

10. Η δεξαμενή υποδοχής και αποθήκευσης πρώτων υλών να είναι στεγανή, κλειστή και η διακίνηση 
των αποβλήτων σε υγρή μορφή να γίνεται μέσω αγωγών χωρίς να έρχονται σε επαφή με την 
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ατμόσφαιρα και χωρίς να γίνεται αισθητή οποιαδήποτε οσμή. Η τροφοδότησή τους να γίνεται μέσω 
αγωγού-συνδέσμου για την αποφυγή διαρροών. 

11. Η εκφόρτωση των πρώτων υλών θα πρέπει να γίνεται γενικά με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται 
η διαφυγή τους στο περιβάλλον. 

12. Όλα τα συστήματα της μονάδας θα παρακολουθούνται και θα ελέγχονται συστηματικά με σκοπό τον 
έγκαιρο εντοπισμό και την αντιμετώπιση τυχόν διαρροών και οσμών προς το περιβάλλον. Η 
εύρυθμη λειτουργία της μονάδας θα εξασφαλίζεται με τη χρήση συστημάτων αυτόματου ελέγχου, 
την ύπαρξη ανιχνευτών και ασφαλιστικών δικλείδων. 

13. Επειδή δεν προβλέπεται να υπάρχει χώρος παρασκευής και προσωρινής αποθήκευσης των 
ενσιρωμάτων (τα ενσιρώματα θα μεταφέρονται έτοιμα ως πρώτη ύλη από άλλους αγρότες 
/παραγωγούς) να επισημανθεί ότι σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν οι ανάγκες 
της μονάδας από έτοιμο ενσίρωμα να διαμορφωθεί ειδικός χώρος/πίστα ενσίρωσης (με τοιχεία και 
τσιμεντοστρωμένο δάπεδο), με κατάλληλες συλλεκτήριες διατάξεις τυχόν στραγγισμάτων, εξ 
ολοκλήρου καλυμμένος με υδατοστεγή μεμβράνη κατάλληλα στερεωμένη προς ελαχιστοποίηση 
οχλήσεων (οσμών, διήθησης στο έδαφος κλπ) και να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο μέτωπο 
εργασίας (να αποκαλύπτεται τόση έκταση όση απαιτείται για τη διενέργεια των εργασιών). 

14. Τα στερεά που θα προκύπτουν από το διαχωρισμό θα εναποτίθενται σε κατάλληλα διαμορφωμένη 
πλατφόρμα αποθήκευσης απ΄όπου θα διατίθενται στην αγορά μετά την ενσάκισή τους. Ο χώρος 
προσωρινής αποθήκευσης του παραγόμενου στερεού υπολείμματος να αποτελείται από στεγανή 
επιφάνεια σκυροδέματος (δάπεδο με πλευρικά τοιχεία), με κατάλληλες συλλεκτήριες διατάξεις τυχόν 
στραγγισμάτων, εξ ολοκλήρου καλυμμένος με υδατοστεγή μεμβράνη κατάλληλα στερεωμένη. Σε 
περίπτωση συλλογής των παραπάνω στραγγισμάτων, αυτά να οδηγούνται στη δεξαμενή 
χώνευσης. 

15. Η αποθήκευση του υγρού χωνεμένου υπολείμματος να πραγματοποιείται σε κλειστή στεγανή 
δεξαμενή από οπλισμένο σκυρόδεμα με σταθερή οροφή και όχι σε στεγανή εδαφοδεξαμενή τύπου 
lagoon.  

16. Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγματοποιείται με ευθύνη του κύριου 
του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Όσον αφορά στα παραγόμενα 
απόβλητα που εμπίπτουν στις διατάξεις περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε 
ισχύει, (π.χ. υλικά συσκευασίας, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κλπ.), να 
διαχειρίζονται με ευθύνη του κύριου του έργου σύμφωνα με την νομοθεσία και σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΝ συστημάτων 
εναλλακτικής διαχείρισης. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών 
αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. 

17. Τα προϊόντα εκσκαφών να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των διαφόρων 
αναγκών του έργου (πχ διαμόρφωση χώρου εγκατάστασης έργου). Η περίσσεια θα διαχειριστεί 
από αδειοδοτημένη εταιρεία σύμφωνα με την νομοθεσία των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών 
και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Τα προϊόντα εκσκαφών να διαχειριστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 
διατηρηθεί η μορφολογία του εδάφους, να μη δημιουργηθούν προβλήματα στις απορροές των 
βρόχινων υδάτων και να μην επηρεαστεί η παροχετευτικότητα των επιφανειακών υδάτινων 
αποδεκτών της περιοχής. 

18. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επηρεαστεί η ποιότητα και ποσότητα των 
επιφανειακών υδάτων της περιοχής ούτε να υπάρξουν μεταβολές στην πορεία ροής των 
επιφανειακών απορροών και να εξασφαλίζεται η ομαλή αποστράγγισή τους. 

19. Να κατασκευαστεί γεώτρηση παρακολούθησης εντός του αγροτεμαχίου βάθους 10 μέτρων για την 
ετήσια παρακολούθηση τυχόν διαρροών από τις δεξαμενές αποθήκευσης υγρού χωνεμένου 
υπολείμματος και υγρής πρώτης ύλης. Τα αποτελέσματα να καταγράφονται σε ειδικό δελτίο που θα 
διατηρείται στη μονάδα με την υποχρέωση της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων στο Τμήμα 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Σερρών. 

20. Η διάθεση του χωνεμένου υπολείμματος να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (διατάξεις 
της Οδηγίας 91/676/ΕΚ για τη νιτρορύπανση, διατάξεις περί Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, όπως  
ισχύουν) και να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές που τίθεται από αυτήν (Υ.Α. 166640/2013 
(ΦΕΚ 554 Β΄), Εγκύκλιος οικ.1604.81/03-04-2012 του ΥΠΕΚΑ, ΚΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641 
Β΄)). Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διενεργούνται τακτικά κατάλληλες αναλύσεις, τα αποτελέσματα των 
οποίων να είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο. 

21. Να τηρούνται οι διατάξεις πυρασφάλειας και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
πυροπροστασία της μονάδας, σύμφωνα με αρμοδίως εγκεκριμένη μελέτη. 
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22. Στο σύνολο της εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα κατά των τρωκτικών, 
εντόμων και άλλων παρασίτων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται πρόγραμμα 
καταπολέμησης παρασίτων. 

23. Ο καθαρισμός, ο υγειονομικός έλεγχος και η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων, του περιβάλλοντος 
χώρου και του εξοπλισμού πρέπει να γίνονται σε τακτική βάση, σύμφωνα με καθορισμένο 
πρόγραμμα και να καταγράφονται. 

24. Να γίνει περιμετρική δενδροφύτευση του γηπέδου με είδη της ευρύτερης περιοχής. 

25. Οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά υποστεί το οδικό δίκτυο του Δήμου, αυτή να αποκατασταθεί πλήρως 
από τον επενδυτή. 

26. Η υδροδότηση της μονάδας θα γίνεται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή θα έχει τις απαραίτητες 
άδειες. 

27. Η χωροθέτηση της μονάδας εντός του γεωτεμαχίου θα πρέπει να περιοριστεί εκτός του τμήματος 
που βρίσκεται εντός περιοχής κατάκλυσης για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη. Η χωροθέτηση 
τμήματος ή του συνόλου της μονάδας εντός του τμήματος αυτού απαγορεύεται. 

28. Να τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 26 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε αγροτική γη υψηλής 
παραγωγικότητας με αξιοποίηση βιομάζας, βιοαερίου ή βιορευστών του Ν.4496/2017 (ΦΕΚ 170 
Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 73 του Ν.4602/2019 (ΦΕΚ 45 Α΄/09-03-2019), επειδή η 
θέση εγκατάστασης του έργου έχει χαρακτηριστεί από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής ως γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας (προέλευση των πρώτων υλών από 
αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριάντα 
(30) χιλιομέτρων (ποσοστό 85%)). 

29. Μετά την παύση λειτουργίας του έργου, ο κύριος του έργου οφείλει με δική του ευθύνη να 
αποξηλώσει τις εγκαταστάσεις που τοποθέτησε εντός της έκτασης, να τις απομακρύνει και να 
αποκαταστήσει το χώρο επέμβασης στην προτέρα κατάσταση. 

 

 Επισήμανση: Να διορθωθούν οι τιμές των ποσοτήτων υγρού-στερεού κλάσματος ώστε το άθροισμα 
τους να συμφωνεί με την συνολική ποσότητα των 28.791tn/έτος. 

 Επισήμανση: Η ποσότητα των υγρών πλύσης στην σελ. 56 και σελ.111 θα πρέπει να συμφωνεί με 
την ποσότητα νερού πλύσης στην σελ.51.   

15. Γνωμοδοτήσεις λοιπών Υπηρεσιών 
Στα πλαίσια της διαδικασίας γνωμοδοτήσεων ζητήθηκαν και αναμένονται οι γνωμοδοτήσεις των εξής 
υπηρεσιών: Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας, ΓΕΕΘΑ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών, Υπηρεσία 
Νεωτέρων Μνημείων, Δ/νση Κτηνιατρικής, Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας Περιβάλλοντος -ΠΕΧΩΠ ΠΕ 
Σερρών, Δ/νση Δασών Σερρών, Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, Δασαρχείο Νιγρίτας, οι οποίες 
θα γνωμοδοτήσουν στα πλαίσια των δικών τους αρμοδιοτήτων. 

 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας με τους όρους - προυποθέσεις 
που παρατίθενται στο σημείο 4 της παρούσας” 

 
Η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα 
ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
α) το άρθρο 164 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 “Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου” 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
β) την αριθμ.7281/2019 (21-06-2019) απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 
26ης Μαΐου 2019 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και 
αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12.2023 
γ) την αρ.169/2019 απόφαση του Π.Σ.Κ.Μ. περί “ Σύστασης και εκλογής μελών των 
Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με Α.Δ.Α.: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ” . 
δ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681593(483)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή 
Γραμματέα της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας”. 
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ε) την εκ της ευθείας και ρητής  πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, 
στ)την με αρ. πρωτ. 69471/24-9-2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της Γενικής 
Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών. 
ζ) το με αρ. πρωτ. 76552/20-10-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών & 
Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Γνωμοδοτεί θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου:  
“Κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου με 
σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ισχύος 499,00 Kw της  
εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ Κ. – ΣΑΓΚΟΒΙΤΣ Α. Ο.Ε.» που πρόκειται να 
εγκατασταθεί στο αριθ. 536 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Νιγρίτας του Δήμου 
Βισαλτίας ΠΕ Σερρών (ανήκει στην υποκατηγορία Α2), σύμφωνα με τους όρους-
προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης-Δ9 (αρ. 
πρωτ. 639776(5414)/15-11-2021 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονομίας Π.Ε. Σερρών. 
 
Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Τόσκας Λάζαρος, και Θωμά Δήμητρα. 
 
 H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται    
ως ακολούθως :  

 
 

   Ο Πρόεδρος             
                                                                         

 Κωνσταντίνος Γιουτίκας 
 
 
 

Η Γραμματέας 
Κουκίδου Ηρώ                                                         
 
 

ΑΔΑ: ΨΓΗΘ7ΛΛ-ΗΘ0


		2021-12-14T08:45:24+0200
	Athens




